223 – 2/3
Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda
īstenošanas padomes sēde
Protokols Nr.3
2013.gada 12.jūnijā
Rīgā, Brīvības ielā 36, Ministru kabineta Zaļajā zālē
Sēdi vada:
L.Kučinska – Valsts kancelejas direktora vietniece valsts pārvaldes komunikācijas
jautājumos, Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta vadītāja
Sēdē piedalās padomes locekļi un to pārstāvji:
J.Gerbaševskis-Latvijas Detektīvu drošības dienestu federācija
S.Ēlerte – Ministru prezidenta padomniece
I.Fricsone-Dzīvības koks
S.Vēvere -KM
M.Klismets-VARAM
K.Bite-LJA
L.Ozoliņa-Tēvzemes Aizstāvju barikādes
J.Teivāns-Treinovskis-Daugavpils universitātes jauno zinātnieku apvienība
I.Siliņa – Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs
E.Treibergs-LOSP
I.Riekstiņa – Strops-39
E.Kričalo - TM
Sēdē bez balsstiesībām piedalās:
V.Kudiņš – Latvijas Lauku forums
Ē.Ajausks - KM
B.Ingiļāvičute-ZM
A.Kleinberga-KM
I.Ķermele-Enerģija tautai
I.Šimanska-eLPA
V.Iskrova – Skola visiem
A.Bauere-SIF
I.Ielīte – Latvijas Bērnu forums; Latvijas Dzimumu līdztiesības apvienība
L.Celma – Rīgas Latviešu biedrība
H.Danusevičs – Latvijas Tirgotāju asociācija
I.Goba – VARAM
J.Butņicka – VARAM
I.Znotiņa – Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs
J.Liepiņš – Latvijas Invalīdu biedrība
I.Kļava – Latvijas Mazpulki
U.Vītoliņš – Baltijas Reģionālais fonds

R.Neimanis – Latvijas Sarkanais Krusts
Protokolē:
G.Freimane – Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante
Sēdi sāk plkst.11.07
Sēdes darba kārtība:
Nr.p.
k.
1.

Jautājums

Ziņo/Uzaicināti
L.Kučinska

2.

Par Memoranda padomes locekļu rotāciju
Darbu Padomē beidz
 Āris Ādlers, Latvijas Lauku forums;
 Māris Bērziņš, Latvijas Tirgotāju asociācija.
Darbu Padomē uzsāk
 Zigfrīda Ozoliņa, Tēvzemes Aizstāvju barikādes;
 Ilze Riekstiņa, Bauskas Jauniešu integrācijas klubs
Strops-39.
Apstiprināt 24.04.2013. sēdes protokolu

3.

Apstiprināt 12.06.2013 sēdes darba kārtību

L.Kučinska

4.

Par „Reģionālās politikas pamatnostādņu projektu 2013.2019.gadam”
Par Kultūras ministrijas jaunajām iniciatīvām pilsoniskās
sabiedrības jomā un iecerēm Nacionālās identitātes, pilsoniskās
sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu īstenošanas
uzraudzības padomes turpmākam darbam
Par post2015 procesu un NVO iespējām jauno tūkstošgades
mērķu pieņemšanā

J.Butņicka,
VARAM
S.Vēvere, KM

5.

6.

7.

Dažādi (nākošās sēdes datums, laiks, darba kārtība).

L.Kučinska

A.Grīnberga,
Ārlietu ministrija;
I.Vaivare,
LAPAS
L.Kučinska

1.jautājums
Par Memoranda padomes locekļu rotāciju
_____________________________________________________________________
Ziņo L.Kučinska
Par apspriežamo jautājumu izsakās: Z.Ozoliņa, I.Riekstiņa.
Memoranda padome nolemj:
Apstiprināt Zigfrīdu Ozoliņu un Ilzi Riekstiņu par memoranda padomes loceklēm.
2.jautājums
Memoranda padomes 24.04.2013. sēdes protokola apstiprināšana
_____________________________________________________________________
Ziņo L.Kučinska
Memoranda padome nolemj:
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Apstiprināt Memoranda padomes 24.04.2013. sēdes protokolu.
3.jautājums
Memoranda padomes 12.06.2013. sēdes darba kārtības apstiprināšana
_____________________________________________________________________
Ziņo L.Kučinska
Memoranda padome nolemj:
Apstiprināt 12.06.2013. sēdes darba kārtību.
4.jautājums
Par „Reģionālās politikas pamatnostādņu projektu 2013.-2019.gadam”
_____________________________________________________________________
Ziņo J.Butņicka, VARAM
Ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (Pielikums Nr.1).

Par apspriežamo jautājumu izsakās: L.Kučinska, V.Kudiņš, I.Ielīte, Z.Ozoliņa.
V.Kudiņš pauž viedokli, ka NVO iesaiste projekta izstrādē bija pietiekama. Priekšlikumi NVO jāiesaista ne tikai reģionālās politikas plānošanā, bet arī īstenošanā, kā arī – jāparedz
plašāka mijiedarbība/sadarbība starp pilsētu un laukiem, kam būtu jāparādās praktiskās
aktivitātēs.
I.Ielīte pauž viedokli, ka pakalpojumu grozu vajadzētu papildināt ar pakalpojumiem, kas
orientēti uz ģimenēm un bērniem, kā arī sabiedrības līdzdalību; nepieciešams noteikt, kāds ir
sniedzamo pakalpojumu minimums cilvēkiem, kas nedzīvo attīstības centros; plašāk jāparedz
NVO līdzdalība pasākumu īstenošanā; nedrīkst sašaurināt transporta un pakalpojumu
pieejamības jautājumu, saprotot ar to tikai ar sabiedriskā transporta un ceļu problēmu
risināšanu, jādomā arī par pašvaldību (piem., skolas autobusi) un privāto satiksmi (piem.,
velosipēdi), lai nodrošinātu visu sabiedrības grupu, it īpaši nabadzības riskam pakļauto
ģimeņu un jauniešu pieeju attīstības centros pieejamajiem pakalpojumiem.
J.Butņicka pateicas Latvijas Lauku forumam par līdzdalību Reģionālās politikas
pamatnostādņu projekta izstrādes procesā, norādot, ka tiks izvērtēts un iespēju robežās
iestrādāts V.Kudiņa paustais viedoklis attiecībā uz sabiedrības līdzdalību politikas īstenošanā
un pilsētu-lauku mijiedarbības praktiskajiem aspektiem.
J.Butņicka informē, ka sabiedrības līdzdalība dokumentā ir iestrādāts kā reģionālās politikas
īstenošanas mehānisms reģionālās politikas mērķu efektīvai sasniegšanai, savukārt
pakalpojumi ģimenēm un bērniem dažādās jomās jau šobrīd ir iestrādāti pakalpojumu grozā.
Pakalpojumu grozs nosaka pakalpojumu apjomu arī pēc ranga apdzīvojuma struktūrā
zemākai apdzīvoto vietu grupai (t.i., laukiem). Pakalpojumu grozs ir vērsts uz to, lai
nodrošinātu līdzvērtīgu pieeju pakalpojumiem visiem, bet ne visur. Lai kompensētu mazāku
pakalpojumu klāstu pēc ranga apdzīvojuma struktūrā zemākajā apdzīvoto vietu grupā,
būtisks ir mobilitātes aspekts, t.i., iespēja par samērīgām izmaksām un samērīgā laikā nokļūt
līdz pakalpojumam.
Dokumentu jūlija sākumā plānots iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.
Memoranda padome nolemj:
1. Konceptuāli atbalstīt VARAM izstrādātā „Reģionālās politikas pamatnostādņu projekta
2013.-2019.gadam” tālāku virzību.
2. Izsūtīt Memorandu parakstījušām organizācijām „Reģionālās politikas pamatnostādņu
projektu 2013.-2019.gadam”, lūdzot sniegt iebildumus un priekšlikumus līdz 14.jūnijam.
3. Nosūtīt VARAM Memoranda sēdes protokola izrakstu un no NVO saņemto viedokļu
apkopojumu.
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5.jautājums
Par Kultūras ministrijas jaunajām iniciatīvām pilsoniskās sabiedrības jomā un iecerēm
Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu
īstenošanas uzraudzības padomes turpmākam darbam
_____________________________________________________________________
Ziņo: S.Vēvere, KM
Par apspriežamo jautājumu izsakās: L.Kučinska, I.Fricsone, Z.Ozoliņa, S.Ēlerte, I.Siliņa,
I.Ielīte.
S.Vēvere informē, ka Nacionālajā attīstības plānā ir noteikts, ka jānodrošina atbalsts NVO un
pilsoniskās sabiedrības attīstībai. Pamatojoties uz stratēģiju 2020, ES struktūrfondu nākamajā
periodā plānots novirzīt finansējumu neiesaistīto sabiedrības grupu (tādu, kuri nestrādā,
neiesaistās, nav nonākuši sociālo dienestu uzmanības lokā) sociālās iekļaušanas sekmēšanai,
iesaistīšanai sabiedriskajās norisēs; koncentrēties uz efektīvu pieejamo resursu izmantošanu.
KM iesaistījusi FM budžeta pieprasījumos programmu NVO kapacitātes stiprināšanai un
NVO fonda atbalstam, kas paredz arī reģionālo koordinatoru finansēšanu, kā arī pilsoniskās
aktivitātes veicināšanai.
Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu
īstenošanas uzraudzības padome uzsāks darbu 2013.gada jūlijā.
I.Fricsone, I.Siliņa, Z.Ozoliņa aktualizē nepieciešamību sniegt atbalstu dažādu grupu
pacientiem, lauku nabadzīgajiem cilvēkiem, cietumniekiem, romiem.
S.Ēlerte pauž viedokli, ka stiprinot izpratni un piederības sajūtu, plānots stiprināt Latvijas
valsti.
I.Ielīte pauž viedokli, ka Kultūras ministrijai būtu jāveic Eiropas Pilsoņu gada pasākumu
koordināciju.
Memoranda padome nolemj:
Pieņemt zināšanai informāciju par Kultūras ministrijas jaunajām iniciatīvām pilsoniskās
sabiedrības atbalsta jomā un Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas
politikas pamatnostādņu īstenošanas uzraudzības padomes turpmāko darbu.
6.jautājums
Par post2015 procesu un NVO iespējām jauno tūkstošgades mērķu pieņemšanā
___________________________________________________________________
Ziņo: I.Vaivare, LAPAS, A.Grīnberga, ĀM
I.Vaivares ziņojuma prezentācija pievienota protokolam (Pielikums Nr.2.).
Par apspriežamo jautājumu izsakās: L.Kučinska, Z.Ozoliņa, K.Bite, J.Teivāns-Treinovskis.
A.Grīnberga informē, ka septembrī plānots izveidot neformālu koordinācijas tīklu, lai
sekmētu viedokļu apmaiņu un izstrādi. Jaunajam ietvardokumentam jāintegrē jaunās
problēmas, tai skaitā cilvēkdrošība.
Memoranda padome nolemj:
Pieņemt zināšanai informāciju par tūkstošgades attīstības mērķiem un NVO iespējām jauno
tūkstošgades mērķu pieņemšanā.
7.jautājums
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Dažādi (nākamās sēdes datums, laiks, darba kārtība)
_____________________________________________________________________
Ziņo L.Kučinska
L.Kučinska informē par to, ka no 11.jūnija valdības sēdes ir skatāmas tiešraidē un aicina to
izmantot, kā arī informēt NVO biedrus.
Memoranda padome nolemj:
1. Rīkot nākamo Memoranda padomes sēdi 3.jūlijā plkst. 11.00.
2. Darba kārtībā iekļaut Memoranda teksta grozījumu projekta un Memoranda padomes
nolikuma grozījumu projekta, kā arī Memoranda padomes vidēja termiņa un
2013.gada darba plānu apspriešanu.
Sēdes vadītāja

L.Kučinska

Protokolē

G.Freimane
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